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Aniversariantes
Hoje: Jair Antonio de Abreu Farias (SEVIT), 
Leonardo Vitor Hugo da Costa(NUCJU), 
Paulo César Alves dos Santos(SEVIT), An-
drea Cristina Souza Brito (7ª Vara), Wal-
demar Medeiros Freitas (8ª Vara) e Bea-
triz Brito de Oliveira (20ª Vara).

Amanhã: Dina Moreira Carvalho (5ª Vara), 
Jeferson Lima de Meneses (Itabuna), Ala-
na Orrico de Araujo (Eunápolis), Laila Ma-
ria Barreto Silva ( 9ª Vara) e Naila Franca 
de Sá (23ª Vara).

Domingo: Cecília Souza Guimarães (10ª 
Vara), Fernanda Simões Elias (Jequié) e 
Lucimaria Casaes Cerqueira Santos (4ª 

Vara).
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Centro Judiciário de Conciliação da Bahia 
e Advocacia-Geral da União 

firmam nova parceria

A Advocacia-Geral da União, por 
meio da Procuradoria-Geral da União, 
tem envidado esforços para consoli-
dar a prática da negociação em pro-
cessos judiciais sob a sua gestão. 
Com esse objetivo, foram criados os 
Planos Nacionais de Negociação, que 
estabelecem matérias sujeitas a acor-
do e as respectivas condições para a 
apresentação de propostas, visando 
encerrar processos judiciais pela via 
conciliatória.

O bom desempenho desta função 
não prescinde da atuação conjunta 
com o Poder Judiciário, razão pela 
qual a Procuradoria da União no Esta-
do da Bahia buscou o Centro Judiciá-
rio de Conciliação da Bahia - CEJUC/
SJBA. Das tratativas iniciais, discuti-
das em reunião no dia 14 de outubro 
de 2020, extraiu-se a necessidade de 
tornar público para as Varas Cíveis 
e para a Direção do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia o Ementário dos 
Planos Nacionais de Negociação.

XI Workshop sobre o 
Sistema Penitenciário 

Federal

Nos dias 12 e 13 de novembro acon-
tece o XI Workshop do Sistema Penitenci-
ário, uma iniciativa do Centro de Estudos 
Judiciários do Conselho da Justiça Fede-
ral (CEJ) e do Departamento Penitenciá-
rio Nacional (Depen). O evento será on-li-
ne e com foco especial para magistrados 
que atuam na área de execução penal. 
As inscrições devem ser feitas pelo e-mail 
eventos@cjf.jus.br.

O objetivo do encontro é promover 
um fórum com participação de diversos 
atores do sistema penitenciário federal 
brasileiro no sentido de aproximar, trocar 
ideias e experiências, debater e apresen-
tar soluções para o estabelecimento de 
uma comunicação recíproca entre eles, 
bem como aprimorar o conhecimento da 
realidade dos diferentes órgãos que cui-
dam da execução penal no âmbito fede-
ral. A abertura do evento será conduzida 
pelo presidente do STJ e do Conselho da 
Justiça Federal, ministro Humberto Mar-
tins.

Confira o cronograma completo do XI 
Workshop do Sistema Penitenciário em 
(https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-
-da-justica-federal/centro-de-estudos-ju-
diciarios-1/eventos/ead-1/xi-workshop-
-SPF).                 

Fonte: ASCOM- TRF1

Munidas do Emen-
tário, as Varas Cíveis 
poderão identificar no 
seu acervo proces-
sos que discutem as 
referidas matérias e 
direcioná-los ao CE-
JUC/BA, que, em ar-
ticulação com a Pro-
curadoria da União 
no Estado da Bahia e 
a Coordenação Regio-

nal de Negociação da Procuradoria-
-Regional da União da 1ª Região, es-
tabelecerá calendários de sessões de 
conciliação por videoconferência, via 
aplicativo Microsoft Teams.

Importante, ainda, que a União 
seja provocada a apresentar proposta 
de negociação antes mesmo da inti-
mação para apresentação de impug-
nação ao cumprimento de sentença, 
nos termos do art. 535 do Código de 
Processo Civil, visando maximizar as 
probabilidades de êxito na saída con-
ciliatória e evitar a prática de atos 
processuais inúteis.

Esta é uma primeira iniciativa que 
busca a um só tempo aproximar a 
Procuradoria da União no Estado da 
Bahia do CEJUC/SJBA, bem como 
consolidar boas práticas de negocia-
ção no âmbito da Seção Judiciária da 
Bahia  e, futuramente, das Subseções 
Judiciárias do interior do Estado.

Pesquisa sobre desempenho 
do NUTEC durante pandemia 

continua até 27/10
Durante pandemia, o NUTEC teve de se 

reinventar e tomou algumas medidas para 
ajudar os magistrados e servidores por 
conta do isolamento, com a alteração na 
forma de comunicar-se com as pessoas, a 
reformulação de processos e metodologias 
de trabalho, procedimentos operacionais e 
novos serviços.

Com o retorno gradual a partir de 
05/10/2020, gostaria de avaliar o desem-
penho do Núcleo de TI para ter uma ideia 
de como foi o seu desempenho nesse perí-
odo turbulento. Dessa forma, foi elaborado 
um questionário com 10 perguntas simples 
e objetivas. 

A SECAD autorizou a aplicação do 
questionário em todas as unidades da 
Justiça Federal (abrangendo estagiários, 
servidores, magistrados e terceirizados). A 
pesquisa deverá ser respondida até o dia 
27/10/2020.  O link da pesquisa é: https://
forms.gle/zVqvsEEFcwDCpBA17

O Inteiro Teor – produzido pela Asses-
soria de Comunicação Social do TRF1 – 
homenageia o servidor público na edição 
que vai ao ar neste fim de semana na TV 
Justiça. Você vai conferir histórias de ser-
vidores que buscaram a garantia de seus 
direitos na Justiça Federal da 1ª Região. 

A primeira reportagem aborda o pro-
cesso de um servidor que conseguiu direi-
to à redução da jornada de trabalho para 
cuidar do filho com síndrome de Down – já 
que a rotina de cuidados envolve sessões 
de fisioterapia, fonoaudiologia e terapias 
alternativas. 

Veja também: TRF1 decidiu que a Ad-
ministração Pública não pode exigir de 
servidor comprovante de pagamento de 
passagem para fins de reembolso de auxí-
lio-transporte. 

A volta gradativa ao trabalho presencial 
é outro tema de destaque nesta edição – 
após mais de seis meses de trabalho remo-
to diante da pandemia da Covid-19. Veja 
as ações adotadas pelo Tribunal e como 
está sendo executado o retorno às ativida-
des presenciais. 

O Inteiro Teor vai ao ar neste sábado, 
24 de outubro, às 11h na TV Justiça, com 
reprise domingo, 25, no mesmo horário. 
Após a exibição, o programa fica disponível 
no YouTube do TRF1.

Veja os destaques do Inteiro 
Teor deste fim de semana

A SECAD Informa que está suspen-
so o funcionamento do Restaurante RB, 
que atua nesta Seccional. O pedido de 
suspensão foi motivado pelo reduzido nú-
mero de clientes atendidos pela empresa 
desde a reabertura. A suspensão deverá 
se estender, pelo menos,  até o final do 
mês de novembro, em razão de obras  a 
serem realizadas nas suas dependências, 
a partir do início do próximo mês. 

Suspenso funcionamento 
do Restaurante nesta 

Seccional 


